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God fortsättning på det nya året! 
 
FSDB har sen många år sin medlemstidning Kontakt med FSDB som 
bjuder på artiklar med olika teman och information om förbundets arbete 
om intressepolitik. 
 
Under 2019 kommer vi att pröva att skicka ut nyhetsbrev som 
komplement till medlemstidningen som endast har 5 nummer/år. 
FSDB har också en offentlig Facebooksida där användare av Facebook 
kan följa oss.  
Adressen dit är: https://www.facebook.com/forbundetsverigesdovblinda/ 
 
Vårt nyhetsbrev kommer innehålla både information om FSDB och om 
intressepolitik. 
 
Ordförandes hälsning citerad från Facebook: 
 
God fortsättning på det nya året! 
I år firar FSDB 60 år som intresseorganisation för och av personer med 
dövblindhet. 
Det finns mycket att se fram emot under det kommande året hos 
förbundet, regionala föreningar och sektioner. 
Vad sägs som ett axplock bl.a.  
Vinterträff för 25 - 40 år i Saxnäs den 20 - 24 mars 
FSDB kongress i Eskilstuna den 24 - 26 maj 
Dövblindas Dag i juni I Dalarna 
Familjehelg "Verktyg för Bättre hälsa" i Uddevalla den 17 - 19 maj 
Familjesektionens familjevecka under sommaren 2019 
Föräldrautbildningen, utanför Stockholm den 20 - 22 september 
FSDB 60 års jubileum i Nacka, den 18 - 20 oktober 
Glöm inte alla regionala föreningars programutbud! 
Ännu en gång varmt välkomna till FSDB:s verksamhet under 2019.  
Vi ses, hörs och känns! 
 
 
LSS utredningen  



Utredningen har lämnats över till regeringen den 10 januari, och FSDB 
har tillsammans med delar av funktionshinderrörelsen skrivit till media att 
vi anser att utredningens förslag ska kastas i papperskorgen. 
Utredningens förslag kommer inte att förbättra vardagen för personer 
med dövblindhet. 
Länk till regeringens hemsida om utredningen: 
https://www.regeringen.se/48dbb0/contentassets/573c64721c9a43388b7
56b953d7c4d24/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-
assistansersattningen-sou_2018_88.pdf  
 
FSDB träffade Miljöpartiet 
 
Den 24 januari träffade förbundsordförande Amanda Lindberg och 
styrelseledamot Linda Eriksson riksdagsledamöterna Pernilla 
Stålhammar och Mats Berglund från Miljöpartiet,  mötet handlade om 
Högsta förvaltningsdomstolens dom om taktil teckenspråkstolkning inte 
anses vara inom ramen för personlig assistans. 
FSDB fortsätter att arbeta med frågan om HFD dom och rätten till 
insatser enligt LSS. 
 
Motioner till FSDB kongress 2019 
 
Du som enskild medlem har rätt att skicka in motioner till kongressen. 
Om du har ett förslag som du vill att kongressen ska behandla, så skriv 
en motion och maila/posta den till antingen e-post: styrelsen@fsdb.org 
eller till postadressen Styrelsen, FSDB, 122 88 Enskede 
Sista dag för att ha skickat in motioner är den 24 februari 2019. 
 
Inbetalning av medlemsavgift 2019 
Nyligen ska alla medlemmar i FSDB ha fått brev om medlemsavgift för 
2019. I brevet medföljer information om vad som ingår i ditt medlemskap 
och hur FSDB arbetar med GDPR. Medlemsavgiften ska vara betald 
senast den 28 februari 2019. 
 
Utgivningsplan 2019 för Kontakt med FSDB 
 
Nummer   Manusstopp Utgivning 
 
1  14 februari 7 mars 
2  25 april  16 maj 
3  13 juni  4 juli 
4   5 september 26 september 
5  21 november 12 december 



 
Skicka in ert material för tidningen till e-post: redaktion@fsdb.org  
 
Valberedningens förslag till förbundsstyrelse till kongressen 2019 
 
Valberedningens som består av Pontus Degsell och Monika Steorn har 
lagt fram sitt förslag på kandidater till FSDB förbundsstyrelse som ska 
väljas på kongressen 2019 
Länk till informationen på FSDB hemsida: 
http://www.fsdb.org/nyheter.html?news=45687  
 
 
Skrivet av  
 
Amanda Lindberg, 
Förbundsordförande 
Förbundet Sveriges Dövblinda 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
	


